
Strach z Falu
symbolický význam incestních fantaSií dcery s 

otcem 
a jejich rozdíl s fantasiemi syna s matkou 

Martin Skála
Leonardo 
da Vinci
Madona
ve skalách
(detail)



Elekt in komplexř

 Elektřin komplex => 

pozitivní otcovský komplex

 Strach z falu => 

negativní otcovský komplexElektra u hrobu Agamemnona
Frederic Leighton

 falická fáze (3–6 let) u dívky
 psychosexuální soupeření dívky s 

matkou o otce
 obdoba Oidipovsķého komplexu 
 závist penisu vs. Fixace na otce

V. Kast: 
Otcové dcery, matky-synové



Monomýtus (Campbell)

 zastavení na cestě 
hrdiny

 vstup do "jiného 
světa„

 znovuzrození hrdiny

Jung „Psychologie nevědomí“
symboly transformace libida

Jonáš a velryba
Michelangelo



Dívka v plamenech

ležela v posteli, okolo které se začali 
shromažďovat trpaslíci, rozdělávali 
ohýnky a začali jí od nohou pálit, nejdříve 
chodidla, lýtka až byla celá v plamenech.

Spící bohyně ohně
Dark Wiccan



PersefonaÚnos Persefony  (Hadem)
Gian Lorenzo Bernini

Ara Pacis Augustae 
Detail sarkofágu s  motivy mýtu o Persefoně 
(vlevo Demétér, dole Persefona patrně 
znásilňována  otcem Diem v podobě hada) 



Luca Ferrari 
Zeus se ukázal Sémele v celé své slávě Semelé



Lotova ena, ž
Lotovy dcery

Lotova žena
 proměněná 
v solný sloup, 
 dóm v Monreale

Paul Cezanne Lotovy dcery



Nyctimene

S. le Clerc in. et f.,  
Nyctimene se proměnila v 
sovu
(Ovidius, Proměny – 
Nyctimene a Epopeus)



Medusa
Gorgona

Caravaggio



0slí k eůž

Jiří Trnka



Náhubek pro kocoura

 Pacientka s otcem 
narychlo odchází z 
bytu. Otec si 
zavazuje tkaničky 
od bot a přitom mu 
padá hlava z krku, 
která visí jen na 
kousku kůže. Otec si 
ji neustále nasazuje 
zpět na krk a stále 
křičí na pacientku 
držící kocoura: 
"Nasaď mu už ten 
náhubek! Tak mu 
konečně nasaď ten 
náhubek!" 

Ilustrace ke knize 
Mistr a Markétka (Bulgakov)



Re isérž

Pacientka vychází z města, 
které zaplaví povodňová 
vlna. Vidí, že vše jsou jen 
kulisy a povodeň způsobily 
ve vaně se koupající dívka. 
V kanceláři sedí starší muž, 
režisér této reality show a 
ukazuje snící scénář. 
Pacientka cítí vzrušení a s 
libostí začne režiséra 
sexuálně uspokojovat. Do 
kanceláře neustále vchází 
asistentka a pacientka jí 
netrpělivě odháníPlakát k filmu 

Geostorm: Globální nebezpečí 
(Dean Devlin)



Snící  ze vznešeného rodu ve starobylé říši jede na velikém alegorickém 
voze do bitvy. Projíždí okolo otce, který se opilý válí u cesty. Otec však 
získává plášť staré prosté vědmy a ocitá se spolu se snící na voze. Snící cítí 
stud za vousatého otce v ženské  plachetce, ale postupně si uvědomuje, že 
si nechce hrát na ženu, ale že s pláštěm získává schopnosti a vidění 
vědmy. Začíná s pacientkou zpívat duet. Za zpěvu ožívá socha dívky. Tu 
si pacientka uvědomuje, že jsou herci při natáčení filmové scény a dostává 
silnou menstruaci. 

Reliéf na 
hinduistické 
chrámové zdi 
ukazijící 
Arjunu a Kršnu 
na voze ve 
válce 
Kurukšetra



Snící  ze vznešeného rodu ve starobylé říši jede na velikém alegorickém 
voze do bitvy. Projíždí okolo otce, který se opilý válí u cesty. Otec však 
získává plášť staré prosté vědmy a ocitá se spolu se snící na voze. Snící cítí 
stud za vousatého otce v ženské  plachetce, ale postupně si uvědomuje, že 
si nechce hrát na ženu, ale že s pláštěm získává schopnosti a vidění 
vědmy. Začíná s pacientkou zpívat duet. Za zpěvu ožívá socha dívky. Tu 
si pacientka uvědomuje, že jsou herci při natáčení filmové scény a dostává 
silnou menstruaci. 

Záběr z filmu Svatá hora od Alejandra Jodorowski



Hermovka, Lingam, Pascha, 
Perun … animus 

Starořímská 
hermovka

Šivaistický 
lingam

Pravoslavná 
velikonoční pasha

Staroslovanský
Perun



Nevím, jestli válka 
p ijde a  sem nebo ř ž
ne, ale válka u  je, a ž
to sta í.  To je jako č

kdy  vidím u ta ky, e ž ť ž
zu í. Také je jedno, ř

jestli vybuchne nebo 
ne. Stejn  u  se to ě ž

d je.ě

Veronika Psotková, Věnec 
(instalace Dlouhá třída)



D kuji ě
za 
pozornost

Martin Skála
www.psychopompos.cz
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